20170527 Sodankylä R, KUMPUMÄKI VELI-PEKKA
FI44265/16 Alpweiden Desing Hot Kiss JUN EH1
Mittasuhteiltaan hyvä, nuori uros jolla hyvä luuston vahvuus. Vielä rintakehältään kehittymätön.
Eturinna tulee voimistua. Lyhyt olkavarsi, kääntää eturaajoja ulospäin. Hyvänmallinen ja ilmeinen
urosmainen pää. Vielä hieman pehmyt selkälinja. Hyvä taka-osa. Turkki vaihtumassa. Vielä
holtittomat etuliikkeet ja häntä nousee liikkeen aikana. Ystävällinen käytös.
FI43311/15 Bicculammukan Goldenboy NUO EH2
Urosmainen. Lanne-osaltaan hivenen pitkä. Vahvaluustoinen kokonaisuus. Lapa saisi olla viistompi
ja selkä tiiviimpi. Urosmainen pää. Keskiruskeat silmät. Hyvä eturinta. Hyvin kulmautunut takaosa.
Ylpeilee liikkeessä hännällään. Tänään turhan kiharainen karvapeite. Hyvät värimerkit. Liikkeessä
painuu hieman etumatalaksi. Ystävällinen luonne.
FI11913/16 Cheerful Black Don´t Worry Be Happy NUO ERI1 SA PU2 VASERT
Hyvänmallinen tanakkarunkoinen vahvaluustoinen nuori uros. Hyvät mittasuhteet. Erittäin
hyväilmeinen urosmainen pää. Kuono voisi olla hieman voimakkaampi. Kaunis ylälinja. Eturinnan
tulisi olla voimakkaampi. Suora olkavarsi. Erittäin hyvä taka-osa ja häntä. Komeassa turkissa.
Hyvät sivuliikkeet, hieman vaappuvat edestä.
FI47246/15 Ragdolls Jack Jester NUO EVA
Erittäin komea näyttävä uros, jolla oikeat mittasuhteet ja luuston vahvuus. Valitettavasti kesken
arvostelun koira kieltäytyy liikkumasta näyttelytaluttimessa, mistä syystä ei valitettavasti voida
arvostella.
FI37894/13 Lionheart AVO ERI2
Hyvät mittasuhteet ja tasapainoisesti rakentunut. Vahvaluustoinen uros. Rungoltaan hieman kapea.
Kallo voisi olla leveämpi ja ilme lempeämpi. Hyvä ylälinja ja häntä. Rintakehä voisi olla rotevampi.
Hyvä karvanlaatu ja väri. Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta pontta puuttuu takaa. Hieman
epävakaa etuaskel.
FI12634/15 Manicero AVO ERI1 SA PU1 SERT ROP
Erittäin komea uros jolla hyvin kauniit tasapainoiset liikkeet. Runko voisi olla rotevammassa
kunnossa ja lanne tiiviimpi. Ilmeikäs urosmainen pää. Hyvä eturinta. Kaunis ylälinja joka pysyy
vakaana myös liikkeen aikana. Erinomainen karvapeite ja väri. Hyvä luonne. Melko korkea otsa.
FI26039/15 Monte Perosan Fridolf AVO ERI3
Urosmainen, vahvaluustoinen. Voisi lanne-osaltaan olla lyhyempi. Hyvä kallo. Kookkaat korvat.
Kuonon tulisi olla tukevampi. Hieman roikkuvat huulet. Hyvä ylälinja seistessä. Hieman lyhyt
olkavarsi ja vaappuvat etuliikkeet. Hyvä takaosa. Hyvä karvanlaatu. Hieman luisu lantio. Liikkeessä
voisi olla enemmän pontta.
FI44882/13 Tuiskutien Cissus Poirot AVO EH4
Tanakkarunkoinen, vahvaluustoinen, kauttaaltaan niukasti kulmautunut uros. Eturinnan tulisi olla
voimakkaampi ja selkä painuu sään takaa. Voimakas urosmainen pää. Hieman vinoasentoiset,
keskiruskeat silmät. Hyvä turkin laatu ja väri. Hyvä ystävällinen käytös. Kovin lyhyet ja töpöttävät
liikkeet.
FI25701/12 Vuorenpeikon Frapin VAL ERI1
Kookas, näyttävä, vahvaluustoinen uros joka voisi olla voimakkaammin kulmautunut edestä ja
takaa ja olla rintakehältään syvempi. Hieman vaaleat, turhan avoimet silmät. Vahva kallo. Kookkaat
korvat. Ylälinja laskee. Tahtoo seisoa takaraajat rungon alla. Hyvä turkki ja väri. Ystävällinen
käytös. Liikkuu hyvällä askelpituudella.
FI11558/16 Bicculammukan Himscatin Kaunis JUN ERI2
Malliltaan mukava nuori narttu, jolla erittäin hyvät mittasuhteet ja tasapainoine rakenne. Hyvä
luusto. Hieman vaaleat silmät ja ilme saisi olla lempeämpi. Kookkaat korvat. Hyvä ylälinja, joka
pysyy myös liikkeessä. Eturinta saa vielä täyteläistyä. Hyvä takaosa ja häntä. Erittäin hyvä
karvapeite. Liikkuu hyvin, joskin taakse toivoisin lisää pontta.
FI31952/16 Eoszline Lisbeth JUN ERI1 SA PN1 SERT VSP
Tasapainoinen hyvin narttumainen kokonaisuus. Erittäin hyvät mittasuhteet. Miellyttävä ilmeinen,

narttumainen pää, joskin hieman kookkat korvat. Hyvä ylälinja. Rintakehä saa vielä rotevoitua.
Turkki juuri vaihtumassa. Hyvät värimerkit. Hyvät tasapainoiset liikkeet ja käytös.
FI45682/16 Ragdolls Kindly Fighter JUN H3
Luonteeltaan iloinen narttu. Tällähetkellä kovin etumatala, antaa takakorkean vaikutelman. Vielä
kauttaaltaan löysä. Pitkä otsapenger. Kallo saisi olla leveämpi ja huulet tiiviimmät. Erinomaisen
vahva luusto. Kaipaa eturintaa. Löysät kyynärpäät. Riittävästi kulmautunut takaa. Häntä nousee
ylpeästi pystyyn liikkeessä. Hyvä turkki ja värimerkit. Liikkeiltään löysä ja etuosaltaan holtiton.
FI42733/15 Bicculammukan Famous Cati Amore NUO ERI1 SA PN2 VASERT
Hyvin iloinen, voimakasluustoinen, tanakkarunkoinen narttu. Erittäin hyvät mittasuhteet. Voimakas,
hyväilmeinen pää. Suuret korvat. Hyvä eturinta ja rintakehän syvyys ja pituus. Hieman pehmyt
selkä. Hyvä takaosa ja häntä. Erittäin hyvä karvapeite ja väri. Hyvät sivuliikkeet, hieman turhan
leveä edestä.

